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								Проект!


ЗАКОН
за изменение и допълнение на
Закона за данък върху добавената стойност


В чл. 93, ал. 3, накрая да се добави “освен в случаите на електронно архивиране на фактурата едновременно с издаването на оригинала, в които случаи фактурата се издава в един екземпляр.”





					МОТИВИ

Електронното архивиране на първите счетоводни документи бе въведено в българското законодателство през 2001 г. (в сила от 1 януари 2002 г.) с изменения в Закона за държавния архивен фонд, Закона за счетоводството и Данъчния процесуален кодекс. 
Уредбата на електронното архивиране отразява тенденциите за опростяване, модернизиране и хармонизиране на процеса на фактуриране, които се препоръчва да бъдат водещи при законодателни промени в страните от Европейския съюз въз основа на Директива 2001/115/ЕС от 20 декември 2001 г.; видоизменяща Директива 77/388/ЕЕС от 1977 г.
Тази нормативна уредба създаде възможност за въвеждането на системи за електронно архивиране, които да заменят заемащите много място и създаващи значителни трудности при обработката им документални архиви на хартиен носител. Електронните архиви улесняват в значителна степен данъчните органи, когато упражняват данъчен контрол и извършват насрещни проверки в дружества, издаващи огромен брой фактури в рамките на определен данъчен период. Такива са БТК, дружествата, осъществяващи услуги в публичния сектор, мобилните оператори, големите вериги от магазини за продажба на едро и дребно, веригите от бензиностанции и много други.
Създаването на електронен архив изисква съществени инвестиции. За да бъдат големите доставчици насърчени за извършването им, е необходимо уредбата на електронните архиви да бъде допълнително усъвършенствана, с оглед да отговаря на нейното предназначение. Това според нас трябва да стане на определени етапи, за да може да се отчита ефекта от въвеждането им и да се аналзира внимателно обратната информация.
Предложената промяна отразява една от насоките, в които трябва да се усъвършенства законодателството относно електронното архивиране, а именно – изричното допускане на възможността данъчната фактура да бъде издавана само в един екземпляр – за клиента, ако системата за електронно архивиране дава възможност този оригинал едновременно с издаването му да бъде архивиран в електронния архив. 
Понастоящем, като че ли разпоредбата на чл. 93 от ЗДДС мълчаливо допуска това, защото предвижда, че данъчната фактура следва да се издава в два екземпляра, а не да се отпечатва в два екземпляра. Небоходимо е обаче това да се каже изрично в закона. 
При ползуването на електронния архив за незабавно архивиране на издадения оригинал на фактурата ще бъдат спестени редица процедури, които са напълно ненужни, каквото е отпечатването на втори екземпляр от документ, който няма никакво практическо значение. Големите доставчици на стоки и услуги издават милиони фактури годишно. Може лесно да се оцени екологичния ефект от това изменение в законодателството, като се изчисли какво количество материал е необходимо за производството на хартия за издаването на напълно ненужния втори екземпляр, който е класиран в електронния архив и може да бъде отпечатан незабавно при поискване от данъчните органи.

Предложеното изменение няма по никакъв начин да се отрази на бюджетните приходи, планирани за следващата година.


София, 1 декември 2003 г.

					С уважение,


								Асен Агов



